Zápis ze schůzky Výkonné rady MAS Vyhlídky z.s. konané dne 22.10.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Dle prezenční listiny, je konstatováno, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových
skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.
Zahájeno v 17,00 hod.
Program:
1) Zahájení, schválení programu
2) Schválení předvybraných projektů z 12 (opravné hodnocení), 17. a 18. výzvy IROP
3) Schválení předvybraného projektu z OP Zam.
4) Změna SCLLD – finanční plán IRIOP, změna programového rámce a fin. plánu PRV,
zařazení čl. 20
5) Informace o realizaci Strategie
6) Informace o činnosti
7) Předfinancování provozních nákladů formou úvěru

1) Zahájení, schválení programu
Jednání VR zahajuje předsedkyně spolku, po zahájení předává slovo G.
Čermákové. Přítomní seznámeni s programem a jeho strukturou, návrh
na doplnění, manažerka MAS navrhuje doplnit program o bod 7)
předfinancování provozních nákladů formou úvěru.
Usnesení: VR schvaluje navržený a doplněný
program Hlasováno 5 pro - 0proti-0zdržel se
2) Schválení předvybraných projektů z 12, 17 a 18. Výzvy
Na základě administrativního ověření výzvy bylo nutné v rámci změn a úprav projektu
provést nové hodnocení projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_0750011263 z 12. Výzvy.
Dále jsou ohodnoceny a doporučeny projekty ze 17. a 18. Výzvy IROP reg. č.
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012364,
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012092
a
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_07500/0012361 : Formulář „Zápisu z jednání rozhodovacího
orgánu MAS“ dle vzoru IROP je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení: VR schvaluje výběr projektů k realizaci a zaslání k závěrečnému ověření
způsobilosti.
Hlasováno 5 pro- 0proti-0zdržel se
3) Schválení předvybraného projektu z Výzvy OP Zam. Podpora inovativních forem
zaměstnávání
V rámci výzvy byl registrován jeden projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015498.
Formulář zápisu z jednání rozhodovacího orgánu MAS je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Tímto projektem je alokace na toto opatření vyčerpána.
Usnesení: VR schvaluje ohodnocený a vybraný projekt k realizaci a zaslání k
závěrečnému ověření způsobilosti
Hlasováno 5 pro- 0proti-0zdržel se
4) Změna SCLLD změna finančního plánu
4.1. Změna fin. plánu IROP
V současné době ukončeny výzvy na ZŠ – alokace na opatření zcela vyčerpána, na
podporu neformálního vzdělávání – zůstatek 55 483,64. Vyhlášeny jsou výzvy na
soc. podnikání - je připravován projekt, žadatel konzultuje záměr, na podporu
infrastruktury MŠ a předškolního vzdělávání – je připravován projekt, žadatel
konzultuje a na podporu infrastruktury SŠ. Semináře a konzultací se účastní dva
zájemci z území s kvalitními projektovými záměry. Alokace však na oba není
postačující. Zájem je zjištěn a probíhá příprava výzvy na opatření „Ochrana zdraví a
majetku obyvatel“ a rovněž o opatření „Řešení negativních vlivů dopravy“. Výzva na
opatření „Ochrana zdraví ….“ Je v přípravě.
Členové navrhují, aby byly z opatření 1.4.4. /komunitní centra) realokovány

prostředky ve výši 2 684 216,42 na opatření 1.1.5. (Střední školy), tak aby alokace
byla postačující alespoň pro dva projekty. 3.2.1.Clenové VR navrhují, aby zůstatek
z opatření 1.4.4. a 1.1.4. (Komunitní centra a neformální vzdělávání) byly
realokovány na opatření 3.2.1. (Ochrana majetku a zdraví obyvatel). Pokud pokud
některý žadatel odstoupí či nebude z opatření 1.2.4.(Infrastruktura pro soc. služby)
vůbec čerpáno, je navrženo uplatnit jej na opatření, kde jsou zájemci (hasičí a
doprava)
Usnesení: VR schvaluje realokaci prostředků z opatření SC 1.4.4. na opatření
1.1.5. ve výši 2 684 216, 42, tak, alokace tohoto opatření byla dostatečná na
podporu dvou projektů. VR schvaluje realokaci prostředků z opatření SC 1.4.4.
ve výši 264 188,- na opatření 3.2.1. a z opatření č. 1.1.3. ve výši 55 483,64
na opatření 3.2.1.
Hlasováno 5 pro- 0proti-0zdržel se
4.2 Změna programového rámce PRV a změna fin. plánu.
Na základě výstupů evaluační zprávy bylo zjištěno, že nejsou v území žadatelé pro
opatření 2.3.4. Investice do lesnických technologií (Fiche5). Členové VR navrhují toto
opatření zrušit a prostředky ve výši 1700 000,- převést na nově zavedenou Fichi 8 čl.
20. Doporučuje se vyhlásit výzvu na lesnická opatření Fichi 4 a Fichi 6 a nově na
záměr h). Následně budou alokace upraveny ve prospěch F8 a F2, na základě zájmu o
uvedená opatření
Usnesení: VR schvaluje zařazení čl. 20 do programového rámce PRV a realokaci
prostředků z F5 na F8 ve výši 1 700 000,-.
Hlasováno 5 pro- 0proti-0zdržel se
5)Informace o realizaci Strategie
Informace o čerpání dle jednotlivých programových rámců a aktivitách souvisejících
s realizací SCLLD (projekty spolupráce TO atd. Informace o o realizaci projektu Provozní a
animační výdaje .
VR bere informace na vědomí
6)Informace o činnosti MAS
Informace o připravovaných akcích, zprávy z konference Venkov 2019 a jednání platforem –
IROP. Pozvánka na seminář MMR bude rozeslána i členské základně (kromě obcí) , tam již
byla rozesílka uskutečněna.
VR bere informace na vědomí
7) Předfinancování provozních nákladů formou úvěru
Stávající úvěr na předfinancování provozních nákladů je sjednán do konce listopadu.
Vzhledem k tomu, že financování provozu MAS se proplácí za čtvrtletí zpětně a vzhledem k té
skutečnosti, že od prosince do konce února nedochází k proplácení z DT MMR, bude nezbytné
na předfinancování výdajů otevřít nový úvěr. Původní úvěr bude splacen do konce října. Je
doporučeno sjednání úvěru na předfinancování IV. čtvrtletí 2018 a následně r. 2020. Doporučuje
se sjednání úvěru v obdobné výši, jako v r. 2019.
Usnesení: VR schvaluje za účelem předfinancování provozních nákladů sjednání úvěru,
současně pověřuje předsedkyní k uzavření úvěrové smlouvy.
Hlasováno 5 pro- 0proti-0zdržel se
Skončeno
18,30
Zapsala G. Čermáková
Anneliese Beníšková, předsedkyně spolku

